
SADZOBNÍK POPLATKOV CIPAC 
(Príloha k Rokovaciemu poriadku stáleho rozhodcovského súdu 

Creative Industry & Intellectual Property Arbitration Court)

Položka Rozhodcovský poplatok za Hodnota rozhodcovského poplatku 
(pred znížením alebo zvýšením)

1. podanie návrhu na začatie konania 
(žaloby, vzájomnej žaloby) 
pri hodnote sporu

a) do 10.000,- EUR 500,- EUR

b) nad 10.000,- EUR do 30.000,- EUR 5 % z hodnoty sporu, najmenej však 750,- EUR

c) nad 30.000,- EUR do 90.000,- EUR 4 % z hodnoty sporu, najmenej však 3.000,- EUR

d) nad 90.000,- EUR do 500.000,- EUR 3.000,- EUR 
+ 2 % z hodnoty sporu nad 30.000,- EUR

e) nad 500.000,- EUR 3.000,- EUR 
+ 2 % z časti hodnoty sporu
nad 30.000,- EUR do 500.000,- EUR 
+ 1 % z časti hodnoty sporu
nad 500.000,- EUR do 3.000.000,- EUR 
+ 25 EUR za každých ďalších aj začatých 100.000,- EUR 
prevyšujúcich 3.000.000,- EUR

2. podanie návrhu na začatie konania 
(žaloby, vzájomnej žaloby), 
ak predmet sporu nie je možné oceniť 
peniazmi

4.530,- EUR

3. podanie námietky nedostatku 
právomocí rozhodcovského súdu v 
rámci konania s hodnotou sporu

a) do 30.000 EUR 50 % z poplatku podľa položky č. 1 písm. b)

b) nad 30.000 EUR 50 % z poplatku podľa položky č. 1 písm. c)

c) ak predmet sporu nie je možné oceniť 
peniazmi

50 %  z poplatku podľa položky č. 2

4. preskúmanie rozhodcovského 
rozhodnutia CIPAC iným rozhodcom

5 % z hodnoty sporu,
najmenej však 250,- EUR a najviac 17.000,- EUR

5. preskúmanie iného rozhodcovského 
rozhodnutia ako rozhodcovského 
rozhodnutia CIPAC iným rozhodcom

podľa položky 1, v závislosti od hodnoty sporu

6. vyhotovenie rovnopisu 
rozhodcovského rozhodnutia

3,- EUR za každú začatú stranu

7. vyhotovenie fotokópie listiny zo spisu 
rozhodcovského konania

1,20 EUR za každú začatú stranu

*   *   *
Tento sadzobník bol ako príloha Rokovacieho poriadku Stáleho rozhodcovského súdu CIPAC v súlade s § 43 ods. 1 tohto rokovacieho poriadku  
zverejnený 29. apríla 2015 oznámením v Obchodnom vestníku č. 81/2015 (O000245).

Príloha Rokovacieho poriadok Stáleho rozhodcovského súdu CIPAC, znenie účinné od 31. marca 2015, s. 1/1 s. 


